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Щодо субвенції
Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 23.04.2016 № 6708/0/2-16 до листа Адміністрації
Президента України від 14.04.2016 № 47-01/1007 розглянуло лист голови
Рівненської обласної ради О. Корнійчука від 24.03.2016 № 01/05-211/г стосовно
субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, (далі - субвенція), та
повідомляє.
Відповідно до статті 40 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс)
бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів встановлюються законом
про Державний бюджет України.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» була
передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі
183,8 млн.грн. Проте її перерахування не проводилося, оскільки не було
затверджено розподіл коштів між місцевими бюджетами, як це передбачено
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 (далі - Постанова).
Змінами до Кодексу, внесеними Законом України від 28.12.2014
№ 79-VIII, передбачено зарахування збору на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження,
до загального фонду державного бюджету, тобто такі кошти не мають
цільового призначення.
Статтею 4 Кодексу визначено, що, якщо іншим нормативно-правовим
актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Кодексі, застосовуються
відповідні норми Кодексу.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі
змінами) в межах фінансового ресурсу держави була передбачена субвенція з
загального фонду державного бюджету в сумі 108,7 млн. грн., в тому числі для
місцевих бюджетів Рівненської області - 21,6 млн. грн, які були перераховані в
повному обсязі.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
субвенція передбачена в загальній сумі 115,9 млн. гривень. Розподіл коштів між
місцевими бюджетами буде здійснено Міністерством регіонального розвитку,
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будівництва та житлово-комунального господарства України, як головним
розпорядником коштів субвенції, згідно з Формулою, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №91.
Щодо повернутих до державного бюджету коштів субвенції слід
зазначити, що відповідно до норм частини другої статті 57 Кодексу
невикористані залишки коштів субвенцій, які фінансувались за рахунок
спеціального фонду державного бюджету, у зв’язку з відсутністю відповідних
бюджетних призначень у 2015 році були перераховані в кінці 2014 року
органами Державного казначейства України до загального фонду державного
бюджету.
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